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Szanowni Państwo,
Złożyliśmy Państwu wraz z Radą Miejską w Boguchwale propozycję bar-

dzo poważną i potrzebną. Pytanie o przyłączenie Racławówki i Kielanówki do 
Miasta Boguchwała to pytanie o przyszłość całej naszej gminy. Czy chcemy 
być razem silni i mocni, zapewniając zrównoważony rozwój wszystkim na-
szym sołectwom, czy narazić się na rozczłonkowanie, osłabienie i  zastój na 
długie lata. 

Złożyliśmy propozycję, która wprost wynika ze składanych do mnie przez 
mieszkańców Racławówki i Kielanówki wniosków w sprawie rozwiązania 
chociażby problemów zabudowy terenów rolnych, kolejnych inwestycji dro-
gowych, oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych. Kielanówka i Racławówka 
to sołectwa Gminy Boguchwała i tylko w tych ramach możemy rozpatrywać 
ich dalszy rozwój. Dlatego propozycja przyłączenia do miasta Boguchwała jest 
odpowiedzią na problemy ograniczeń rozwojowych. To działanie, które na 
pewno nie pogorszy poziomu życia mieszkańców Kielanówki czy Racławów-
ki, a wręcz przeciwnie da możliwości rozwojowe. Wbrew różnym plotkom nie 
zmienią się okręgi pocztowe, nie ma potrzeby wymiany dowodu osobistego 
czy też prawa jazdy, nie zmieniają się też kwestie związane z funkcjonowaniem 
komunikacji w tym MPK, podatki i opłaty lokalne zostają na tym samym, niż-
szym niż chociażby w Rzeszowie poziomie. 

W Gminie Boguchwała mieszka 21 tys. mieszkańców. Nie tylko mieszkań-
cy Kielanówki czy Racławówki chcą żyć godnie, polepszać swój komfort życia. 
Jako Burmistrz mam obowiązek zapewnić rozwój całej naszej gminie. Jest to 
możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy jednością. Każda utrata terenów to utra-
ta dochodów gminy. To pogorszenie warunków i standardu życia wszystkich 
naszych mieszkańców od Woli Zgłobieńskiej po Boguchwałę i Kielanówkę. 
Propozycja połączenia Racławówki i Kielanówki z Boguchwałą to propozycja 
stabilizacji i bezpieczeństwa dla mieszkańców każdego naszego sołectwa.

Czy możemy tego nie robić? Tak, możemy siedzieć z założonymi rękami 
i nie robić nic. Tylko czy wtedy będzie lepiej? Będzie gorzej, bo świat idzie do 
przodu, nasze oczekiwania też są coraz większe i żeby im sprostać powinni-
śmy się rozwijać. Dzisiaj zadajemy pytanie czy Racławówka i Kielanówka mają 
uzyskać status miasta, ale tak naprawdę to zadajemy pytanie, czy idziemy do 
przodu w stronę polepszania poziomu życia całej naszej gminy, czy chowamy 
głowę w piasek i dalej niepewni swojej przyszłości narzekamy jak to jest źle. 
Negatywny wynik konsultacji to zatrzymanie się w miejscu. To opowiedze-
nie się za stagnacją i marazmem w każdej części naszej gminy, który niestety 
bezwzględnie wykorzysta Rzeszów, a wtedy będzie już tylko gorzej. Powięk-
szenie Boguchwały to dalszy, zrównoważony rozwój całej gminy bez względu 
na humory naszego większego sąsiada w nadziei, że w końcu nadejdą czasy 
współpracy i budowania wspólnej, wielkiej aglomeracji rzeszowskiej czego 
nam wszystkim życzę i do czego będę zmierzał.

Burmistrz Boguchwały
dr Wiesław Kąkol

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty takie jak dowód osobisty, 
prawo jazdy oraz paszport nie podlegają obowiązkowej wymianie z tytułu zmia-
ny adresu zamieszkania. W przypadku prawo jazdy kierowca zawiadamia tylko 
organ (w tym przypadku Starostwo Powiatowe w Rzeszowie) o zmianie adresu 
zamieszkania. Czynność ta jest bezpłatna. 

W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmia-
ny danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej ze zmiany 
adresu zamieszania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości 
miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dwód rejestra-
cyjny oraz dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych. Tym samym opłata uisz-
czana przez stronę w wydziale komunikacji za wymianę dowodu rejestracyjnego 
wyniesie 54,50 zł 

Ponadto informujemy, nie ma kosztów ponoszonych w związku ze zmianami 
w ewidencji gruntów i budynków, a zmiany w księgach wieczystych przeprowa-
dzane przez organy geodezyjnie.   

UM

Zmiany granic – informacja dotycząca 
wymiany dokumentów
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Relacja z XXVII Sesji Rady Miejskiej  
w Boguchwale

3 grudnia 2020 r. w trybie 
zdalnym odbyła się XXVII 
Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale. Podczas sesji pod-
jęto uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia zobowiązania ponad 
budżet 2020 roku, co posłuży 
realizacji zadania „Budowa 
i modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Gminie Bo-
guchwała”, a także uchwałę 
w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Boguchwała na 2020 
rok. Udzielono pomocy fi-
nansowej gminie Frysztak, 
na zadanie realizowane w ra-
mach projektu Wojewódzki 
Fundusz Kolejowy. 

Następnym punktem po-
rządku obrad było podjęcie 
uchwały w sprawie obniże-
nia średniej ceny skupu żyta, 
przyjmowanej jako podsta-
wa obliczania podatku rol-
nego na obszarze Gminy 
Boguchwała w 2021 roku. 
Średnia cena skupu według 
Komunikatu Prezesa GUS 
z dnia 19 października 2020 
wyniosła 58,55 zł/1 dt. W po-
przednim roku była to war-
tość 58,46 zł/1 dt. 

Obniżenie ceny skupu żyta 
do poziomu 56 zł/dt pozwoli 
na utrzymanie tegorocznej 
stawki podatku rolnego na 

terenie gminy. Przełoży się 
to na zachowanie równowa-
gi pomiędzy wpływami po-
datkowymi, a obciążeniami 
podatkowymi mieszkańców 
naszej gminy z  tytułu podat-
ku rolnego oraz na stabilność 
budżetu Gminy Boguchwała. 

Rada w drodze uchwały 
zadecydowała także o przy-
stąpieniu do realizacji pro-
jektu pn. „Współpraca spo-
łeczności polsko-ukraińskiej 
na rzecz promocji, rozwoju 
i zachowania lokalnej kultu-
ry i historii”. W trakcie sesji 
przyjęty został także Gmin-
ny Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy 
Boguchwała na 2021 rok oraz 
Program Współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na 
rok 2021.

Szczegóły na stronach 
www.bip.boguchwala.pl, 
www.boguchwala.esesja.pl, 
www.youtube.com/Gmina-
Boguchwała 

UM

Podatki i opłaty za śmieci w 2021 rok bez zmian
Stawki podatkowe oraz 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami na 2021 roku po-
zostają bez zmian. W związku 
z trudną sytuacją gospodar-

czą związaną z pandemią CO-
VID-19, nie uległy zmianie 
stawki podatku rolnego oraz 
podatku od nieruchomości, 
a także stawki opłat za gospo-

darowanie odpadami na tere-
nie gminy. Pozostawienie ww. 
opłat w niezmienionej formie 
ma na celu wsparcie miesz-
kańców Gminy Boguchwała 

w trudnym czasie. W mieście 
Rzeszowie oraz ościennych 
gminach stawki podatkowe 
uległy zwiększeniu od kilku 
do nawet kilkunastu procent.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO: 

gmina Boguchwała Świlcza Głogów Młp. Trzebownisko Rzeszów Tyczyn MAX 2021 
ustawowe 

budynki mieszkalne 0,70 0,71 0,72 0,70 0,75 0,64 0,85 
budynki związane  
z prowadzeniem  

działalności gospodarczej 
23,00 24,70 24,00 22,00 24,84 20,54 24,84 

budynki pozostałe: 
budynki gospodarcze  

rolnicze 

5,50 
 

3,25 

5,94 
 

5,94 

6,23 
 

6,23 

4,80 
 

4,80 

7,30 
 

--- 

5,55 
 

5,55 

8,37 
 

8,37 

grunty z działalności 
gospodarczej 0,88 0,98 0,94 0,95 0,99 0,94 0,99 

grunty zabudowy  
mieszkalnej „b” 0,36 0,37 0,36 0,22 0,34 0,30 0,52 

podatek rolny w 
gospodarstwach rolnych 280,00 262,75 250,00 292,75 292,75 292,75 292,75 

 
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

 

gmina/miasto Boguchwała Rzeszów Krasne Lubenia Głogów Młp. 

opłata za 
gospodarowanie 

odpadami na osobę 

24 zł (stawka 
maksymalna ) 

32 zł (zabudowa 
jednorodzinna) 

27 zł (zabudowa 
wielorodzinna) 

30 zł 23 zł 22 zł 

 

STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOGUCHWAŁA UZALEŻNIONE SĄ OD 
ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANE GOSPODARSTWO: 

 
ilość osób zam. w gospodarstwie stawka w przeliczeniu na osobę 

1-3 24 zł 
4 23,75 zł 
5 23 zł 
6 20,84 zł 
7 17,86 zł 
8 15,63 zł 
9 15 zł 

10 13 zł 
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2 500 000 zł dla Gminy Boguchwała  
z Funduszu Inwestycji Lokalnych

W lipcu bieżącego roku 
do Gminy Boguchwała trafiło  
3 150 503 zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
W grudniu, w ramach drugiej 
puli środków, gmina otrzymała 
2 500 000 zł z na budowę żłob-
ko-przedszkola w Kielanówce.

Będzie to trzykondygnacyj-
ny obiekt, pomieszczenia na 
parterze przeznaczone zosta-
ną na funkcjonowanie żłobka, 
na pierwszym piętrze działać 
będzie przedszkole, a poziom 
-1 stanowił będzie zaplecze 
kuchenno-magazynowe wraz 

z powierzchniami handowy-
mi. Docelowo obiekt będzie 
dysponował miejscem dla 50 
dzieci w żłobku oraz 75 dzieci 
w przedszkolu.

Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych to dotacje dla 
gmin, powiatów i miast, łącznie 
w skali całego kraju aż 6 mld zł. 
Przekazane środki samorządy 
mogą wykorzystać na bliskie 
ludziom inwestycje, m.in.  bu-
dowę żłobków, przedszkoli czy 
dróg, a także inne niezbędne 
lokalnie działania.

UM

Gmina Boguchwała uzyskała dofinansowanie  
z programu „Sportowa Polska” 

Gmina Boguchwała uzyskała dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu w ra-
mach programu "Sportowa Polska – pro-
gram rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej edycja 2020".

W ramach realizacji programu na te-
renie naszej gminy powstaną dwa boiska 
przyszkolne w Lutoryżu i w Mogielnicy. 
Będą to obiekty wielofunkcyjne o na-
wierzchni z trawy syntetycznej, przysto-
sowane do uprawiania różnych dyscy-
plin sportu, otoczone piłkochwytem. 
Łączną kwota zadania to 623 835,37 zł. 
Realizacja jest przewidziana na 2021 rok.

UM

Usuwanie odpadów niebezpiecznych  
zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała

Zadanie polegające na usu-
waniu odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest 

w 2020 roku było realizowa-
ne przez Gminę Boguchwała 
z udziałem środków udo-
stępnionych przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzki Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach zadania wydat-
kowano kwotę 51 865,91 zł 
brutto, co pozwoliło usunąć 
eternit z 45 nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie 
gminy. Dzięki wykonaniu  za-
dania unieszkodliwiono ok. 
112 Mg odpadów. 

Realizacja programu obej-

muje sukcesywne wyelimino-
wanie azbestu na terenie Gmi-
ny Boguchwała. Od początku 
wdrożenia cieszy się on dużym 
zainteresowaniem wśród wła-
ścicieli nieruchomości, co po-
maga stworzyć czyste i przyja-
zne środowisko.

UM
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Przebudowa mostu w Zgłobniu
Trwają prace końcowe w realizowanej od września 

inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr  1436R 
Błędowa Zgłobieńska - Zgłobień - Niechobrz, polegająca 
na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mo-
stowego na rzece Lubcza w miejscowości Zgłobień wraz 
z dojazdami oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
budowlami i urządzeniami budowlanymi". Zadanie re-
alizowane jest przez Powiat Rzeszowski we współpracy 
z Gminą Boguchwała. Całość inwestycji to koszt ponad 1 
400 000 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy Boguchwała 
wyniosło 500 000 zł.  

UM                                                                

Podziękowanie
dla:

Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego
Pana  Wiesława Kąkola Burmistrza Boguchwały

Pana Zbigniewa Wolana Prezesa Zarządu Wolmost Sp z o. o.

W imieniu własnym oraz mieszkańców Zgłobnia składamy podziękowanie i uznanie za włożony wysiłek w rozbudo-
wie drogi powiatowej Nr 1436R w Zgłobniu , polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego 
na rzece Lubcza wraz z dojazdami oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami  budowlanymi.
Inwestycja  ta  była  możliwa  dzięki  współpracy  samorządów: Powiatu  Rzeszowskiego i Gminy Boguchwała.
Za Waszym pośrednictwem, pragniemy też złożyć podziękowanie Wszystkim, którzy  przyczynili  się  do  tego  sukcesu.  
Firma, która realizowała inwestycje stanęła na wysokości zadania. Czas realizacji przypadł na okres jesienny, ale sprzyja-
jąca pogoda w znacznym stopniu przyczyniła się do zakończenia robót w określonym terminie.
Zadowolenie mieszkańców jest ogromne, gdyż czekali długo na ten moment. Jesteśmy przekonani, że ten most będzie 
nam dobrze służył przez długie lata, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ku zadowoleniu wszystkich użytkowników 
drogi, jak również zmniejszy  ryzyko powstawania powodzi.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie życzeń; zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej po-
myślności. W nadchodzącym 2021 Roku, samych sukcesów w pracy  i w życiu osobistym.

Radny  Rady  Miejskiej  w  Boguchwale                               Radny  Rady  Miejskiej w  Boguchwale           
                Łukasz  Hudzik                                                                              Tadeusz  Kalandyk

Zgłobień  grudzień  2020r.

Informacja dotycząca funkcjonowania MPK
W nawiązaniu do licznych pytań mieszkańców dotyczą-

cych funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie 
Gminy Boguchwała, w tym świadczonej przez MPK Rze-
szów, informujemy, że nie przewidujemy zmian w dotych-
czasowym jej funkcjonowaniu.

Komunikacja świadczona przez MPK Rzeszów jest re-
alizowana na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą 
Boguchwała i Miastem Rzeszów.

Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy naszymi sa-
morządami w tym zakresie będzie przebiegała tak jak do-
tychczas.

UM
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W Niechobrzu powstała  
Sportowa Kawiarenka Społeczna 

Przy Gminnym Centrum 
Sportu i Rekreacji w Nie-
chobrzu powstała Sportowa 
Kawiarenka Społeczna. Jej 
uruchomienie to efekt współ-
pracy Gminy Boguchwała, 
Lokalnego Ośrodka Kultury 
„Razem” w Niechobrzu oraz 
szkółki Fight Fun Judo Mi-
chał Bartusik. 

To miejsce jest przezna-
czone dla rodziców oczekują-
cych na swoje pociechy, które 
są na treningu . Mamy kącik 
zabaw dla dzieci, gdzie moż-
na miło spędzić czas, rodzice 
mogą skorzystać z mini barku 
i zrobić sobie kawę, czy herba-
tę. Jest też telewizor, gdzie już 
niebawem będą mogli oglą-

dać trwający trening, dzięki 
zamontowanej na sali ka-
merce. Inicjatywa ma służyć 
osobom już uczęszczającym 
na zajęcia, ale mamy nadzie-
ję, że zachęci kolejne dzieci, 
a także dorosłych  do rozpo-
częcia treningów judo – mówi 
Michał Bartusik, wielokrotny 
Mistrz Polski, trener szkółki 

Fight Fun Judo. Kawiarenka 
ma służyć także uczestnikom 
innych zajęć organizowa-
nych przez LOK „Razem” na 
terenie Gminnego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Nie-
chobrzu.    

UM

Automatyczny system nawadniania  
murawy na stadionie w Niechobrzu

Trwają prace związane 
z wykonaniem automatycz-
nego systemu nawadniania 
na płycie boiska  Gminnego 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Niechobrzu, przez system 
zraszaczy, wspomaganych 
pompą zasilaną ze zbiorni-
ków retencyjnych. Rozwią-

zanie systemu nawadniania 
oparte jest na trzydziestu 
pięciu zraszaczach, z czego 
piętnaście z nich znajdo-
wać się będzie bezpośrednio 
w płycie boiska. 

Źródło zasilania instala-
cji nawodniającej stanowić 
będzie projektowany przy-

łącz kanalizacji deszczowej, 
gromadzący wodę w zbior-
nikach retencyjnych oraz 
istniejąca instalacja wodo-
ciągowa w budynku ośrodka 
sportu i rekreacji uzupełnia-
jąca wodę w okresie braku 
opadów. Woda do zbior-
ników będzie uzupełniana 

z dachu budynku oraz wiaty 
za pomocą przyłącza kanali-
zacji deszczowej. 

 Koszt inwestycji to blisko 
90 tys. złotych. Zadanie re-
alizowane jest w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Gmi-
ny Boguchwała. 

UM
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Dłuższe godziny otwarcia poczekalni  
na Dworcu PKS w Boguchwale

W odpowiedzi na prośby pasażerów 
wydłużone zostały godziny otwarcia 
poczekalni na Dworcu PKS w Bo-
guchwale. Od poniedziałku do piątku 
będzie ona czynna w godzinach od 
4:45 do 21:00, zaś w soboty i niedziele 
od 6:00 do 20:00. Umożliwi to korzy-
stającym z komunikacji oczekiwanie 
na przyjazd autobusu w ciepłym po-
mieszczeniu. Wydłużenie godzin funk-
cjonowania poczekalni było możliwe 
dzięki zamontowaniu automatycznego 
systemu otwierania i zamykania drzwi. 

UM

Zakończono prace na placu rekreacyjnym  
w Zarzeczu

Zakończyło się zadanie polegające na rozbudowie 
placu rekreacyjnego w Zarzeczu. W ramach inwesty-
cji realizowanej z Budżetu Obywatelskiego powstała 
altana o powierzchni 35 m2, pokryta blachodachów-
ką. W ostatnim czasie położono tam kostkę brukową 
i wyłożono ścieżkę prowadzącą do altany. Zamonto-
wano także ławki i stoliki. Wcześniej plac rekreacyjny 
wyposażony został w nowe oświetlenie i monitoring. 
Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom Zarzecza 
aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.  

UM

Nowe miejsca parkingowe  
przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy

Obok Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II 
w Mogielnicy powstały 
nowe miejsca parkingowe. 
Dokonano utwardzenia 
placu, poprzez wyłożenie 
go kostką brukową, wy-
konano także kanalizację 
deszczową, dojścia, drogę 
wewnętrzną i przebudowa-
no zjazd. Realizacja zadania 
to koszt ponad 155 tys. zło-
tych. 

UM 
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Kampania  
„Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku”

Prowadzona od kilku lat 
przez Fundacja PlasticsEuro-
pe Polska kampanii eduka-
cyjno-społeczna pt. „Plastik 
nie do pieca – piec nie do 
plastiku” przypomina o szko-
dliwości spalania odpadów 
w piecach, przydomowych 
kotłowniach i na wolnym po-
wietrzu. 

Problem złej jakości po-
wietrza w Polsce, szczególnie 
dotkliwy w okresie jesienno-
-zimowym, od dłuższego cza-
su obecny jest w świadomości 
publicznej. Europejskie staty-
styki wskazują, że Polska na-
leży do krajów o najbardziej 
zanieczyszczonym powietrzu, 
ponadto znajduje się w czo-
łówce krajów z najwyższym 
odsetkiem przedwczesnych 
śmierci spowodowanych złą 
jakością powietrza. Na więk-
szości terytorium Polski za 
zanieczyszczenie powietrza 
odpowiada w głównej mierze 
tzw. niska emisja, czyli emisje 
z pojazdów oraz z domowych 
palenisk i kotłowni. Duży 
udział ma tu naganne zjawi-
sko spalania odpadów w pie-
cach, a świadomość negatyw-
nych skutków, takich praktyk, 
wydaje się być w społeczeń-
stwie ciągle bardzo niska, 
mimo nieustannej obecności 
tematu smogu w mediach. 

Odpady tworzyw sztucz-
nych („plastiki”) są często 
spalane w przydomowych 
piecach i kotłowniach ze 
względu na wysoką war-
tość opałową tego materia-
łu, ale w obecnym systemie 
gospodarowania odpadami 
w Polsce nie ma racjonalnego 
uzasadnienia dla takiego po-
stępowania. Spalając plastik 
nie tylko marnujemy suro-
wiec do recyklingu, ale także 
emitujemy do powietrza pyły 
i inne szkodliwe substancje, 

przyczyniając się do zwiększe-
nia zanieczyszczenia powie-
trza w najbliższym otoczeniu, 
szkodząc sobie i innym. Nale-
ży więc uświadomić sobie, że 
potencjalne znikome korzy-
ści (ewentualna oszczędność 
opału) nie mogą być żadnym 
argumentem w zestawieniu 
z ogromnymi negatywnymi 
skutkami palenia odpadów, 
zarówno dla zdrowia ludzkie-
go, jak i dla środowiska.

Czy wiesz, że 
• Odpady tworzyw to war-

tościowy materiał, który 
poprzez recykling mecha-
niczny można ponownie 
wykorzystać do wyprodu-
kowan ia nowych wyrobów. 
W ten sposób, realizowana 
jest podstawowa zasada Go-
spodarki Obiegu Zamknię-
tego – efektywne wykorzy-
stanie zasobów, poprzez 
zawracanie ich do obiegu 
gospodarczego. 

• W Polsce, mimo licz-
nych legislacyjnych zmian 
w ostatnich latach, nie wi-
dać zdecydowanych po-
stępów w zagospodarowa-
niu odpadów. Wg raportu 
GUS** w 2018 roku selek-
tywna zbiórka wszystkich 
odpadów komunalnych 
wyniosła tylko ok. 29%. To 
zdecydowanie za mało, by 
osiągnąć cele wyznaczone 
w pakiecie GOZ, takie jak 
np. recykling 50% odpa-
dów komunalnych w roku 
2025. Kluczem do sukce-
su jest poprawa systemów 
selektywnej zbiórki i tech-
nologii sortowania. Jedna 
z najnowszych analiz doty-
czących odpadów tworzyw 
sztucznych*** wykazała, że 
dla odpadów zbieranych 
selektywnie poziom recy-
klingu może być nawet 10 
razy większy niż dla odzy-

skanych ze strumienia od-
padów zmieszanych. 

• Poziom selektywnej zbiórki 
odpadów tworzyw sztucz-
nych w Polsce wzrasta 
bardzo powoli. Wg GUS 
w 2018 roku zebrano tylko 
331 tys. ton (to mniej niż 
18% wytworzonych w tym 
czasie  odpadów tworzyw 
sztucznych) i w porówna-
niu do 301 tys. ton w roku 
2015 jest to wynik bardzo 
niezadowalający. Bez istot-
nych zmian systemowych, 
w tym zaangażowania orga-
nizacji handlowych i konsu-
mentów, oraz nieustannego 
zwiększania świadomości 
ekologicznej konsumentów 
osiągnięcie poziomu 50% 
recyklingu odpadów opa-
kowań z tworzyw sztucz-
nych w roku 2025 jest nie-
wykonalne.

• W dalszym ciągu podstawo-
wym sposobem zagospoda-
rowania odpadów tworzyw 
sztucznych w naszym kraju 
pozostaje niestety składo-
wanie - na składowiska 
ciągle trafia ok. 43% tych 
odpadów. Z pozostałej ilo-
ści ok. 27% poddawane jest 
recyklingowi, a ponad 30% 
odzyskowi energii w prze-
mysłowych instalacjach, 
spełniających wyśrubowane 
normy sprawności energe-
tycznej i emisji do środowi-
ska.

• Praktyka niekotrolowa-
nego spalania odpadów 
jest w Polsce niestety cią-
gle powszechna. Z raportu 
GUS „Ochrona Środowi-
ska w Polsce 2019” wynika 
m.in., że ze spalania w go-
spodarstwach domowych 
wytwarzane jest prawie 
czterokrotnie więcej pyłów 
niż łącznie emituje sektor 
produkcji i transformacji 

energii. Do takiego stanu 
rzeczy przyczynia się nie 
tylko palenie paliwem ni-
skiej jakości, ale także spa-
lanie odpadów w piecach, 
kominkach czy na wol-
nym powietrzu. Co wię-
cej, ci mieszkańcy, którzy 
spalają odpady, nie widzą 
w tym żadnego problemu 
(„dziadkowie i rodzice za-
wsze spalali śmieci”). Nie 
zdają sobie jednak sprawy 
z tego, że obecnie odpadów 
jest dużo więcej i są to ma-
teriały o znacznie bardziej 
złożonym i różnorodnym 
składzie niż kilkadziesiąt 
lat temu. W związku z tym 
produkty ich spalania mogą 
równie różnorodne, nie-
przewidywalne i często - 
bardzo szkodliwe.

• Szkodliwość spalania od-
padów w gospodarstwach 
domowych, zarówno w pie-
cach i kotłach centralnego 
ogrzewania, czy komin-
kach, jak w przydomowych 
paleniskach na otwartej 
przestrzeni wynika z trzech 
głównych przyczyn: proces 
spalania przebiega w zbyt 
niskiej temperaturze (180-
500°C), czas spalania jest 
krótki oraz cały proces 
prowadzony bez dostatecz-
nego nadmiaru powietrza. 
Skutkiem takiego spalania 
są liczne szkodliwe produk-
ty, np. tlenek węgla (czad), 
dioksyny, uważane za jedne 
z najbardziej toksycznych 
substancji chemicznych, 
tzw. związki WWA (wielo-
pierścieniowe węglowodory 
aromatyczne) o silnych wła-
ściwościach rakotwórczych, 
czy inne niebezpieczne dla 
zdrowia i środowiska gazy, 
jak tlenki siarki i azotu oraz 
chlorowodór. W wyniku 
niecałkowitego spalania 
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Natalia Sitek wyróżniona w konkursie 
„Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” 

Natalia Sitek, Prezes Zarządu Funda-
cji „Podaruj Miłość” otrzymała wyróż-
nienie w konkursie „Podkarpacki Lider 
Ekonomii Społecznej”, w kategorii „Ani-
mator ekonomii społecznej”. 

Wyróżnienie dla Pani Natalii przyzna-
no za wieloletnią pracę społeczną. Zarzą-
dzana przez nią Fundacja funkcjonuje od 
marca 2015 r. Do głównych zadań nale-
ży m.in. prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Mogielnicy. Or-
ganizacja działa na rzecz osób niepełno-
sprawnych, by wspomagać ich rehabilita-
cję leczniczą, społeczną i zawodową. 

Konkurs „Podkarpacki Li- 
der Ekonomii Społecznej” organizowany 
był przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie, pod honoro-
wym patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysława Ortyla. 
Celem konkursu było upowszechnianie 
ekonomii społecznej, a także wsparcie 
i rozwój podkarpackich podmiotów 
i przedsiębiorstw społecznych. 

Pani Natalii gratulujemy wyróżnienia 
i życzymy dalszych sukcesów w prowa-
dzeniu Fundacji, a także wiele satysfakcji 
z pracy społecznej.

UM, ROPS         

Dofinansowanie ARiMR na zakup komputera 
dla dziecka z rodziny rolniczej 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa oferuje dofinansowanie 
zakupu komputera dla dziecka z rodziny 
rolniczej. 

Rodzina prowadząca gospodarstwo 
rolne, w skład której wchodzi co naj-
mniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, 
które nie ukończyły 18-ego roku życia 
może ubiegać się od dofinansowanie 
zakupu komputera stacjonarnego lub 
przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnio-
ski o dofinansowanie zakupu kompute-
ra można składać do Biur Powiatowych 
ARiMR do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:
• łączny dochód uzyskany przez ro-

dziców w 2019 r., podzielony na ro-
dziców i dzieci w wieku do 18 lat nie 
może przekraczać w przeliczeniu na 
osobę 1 200 zł miesięcznie;

• rodzina nie otrzymała w ostatnich 
trzech latach komputera zakupione-

go ze środków publicznych lub środ-
ków organizacji pozarządowych lub 
zwrotu kosztów lub dofinansowania 
ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia 
dochodu należy dołączyć: kopie decyzji 
ustalających wymiar podatku rolnego na 
2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych 
za 2019 r., w przypadku uzyskania do-
chodu z innych źródeł. Dofinansowany 
zostanie zakup komputera dokonany od 
10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. 

Szczegółowe informacje na temat za-
sad przyznawania pomocy dostępne są 
na stronie internetowej ARiMR pod ad-
resem: www.arimr.gov.pl.

ARiMR

odpadów w niskich tempe-
raturach powstaje również 
duża ilość drobnych pyłów, 
które są niezmiernie szko-
dliwe dla układu oddecho-
wego człowieka z uwagi na 
bardzo małe wymiary czą-
stek (na poziomie mikrono-
wym i submikronowym), 
ponadto są one nośnikami 
zawartych w odpadach me-
tali ciężkich. 

• Wysoką wartość kaloryczną 
odpadów tworzyw sztucz-

nych - ponad 40 MJ/kg - 
można odzyskać w sposób 
bezpieczny dla zdrowia je-
dynie w profesjonalnych in-
stalacjach do odzysku ener-
gii z odpadów. W tych ściśle 
kontrolowanych i monito-
rowanych instalacjach prze-
mysłowych, gdzie tempe-
ratura przekracza 1000°C, 
a odpady przebywają w tej 
temperaturze odpowiednio 
długo, aby reakcja spalania 
mogła przebiec do koń-

ca, głównymi produkta-
mi spalania są dwutlenek 
węgla i woda, a niewielkie 
ilości pozostałych substan-
cji ubocznych są wychwy-
tywane i dezaktywowane 
w zaawansowanych syste-
mach oczyszczania spalin. 
W efekcie spaliny opusz-
czające taki profesjonalny 
piec spełniają najostrzejsze 
wymogi emisyjne i nie sta-
nowią zagrożenia ani dla 
zdrowia ludzi, ani dla śro-

dowiska. Przykładami ta-
kich instalacji są piece do 
współspalania, jak np. piece 
cementowe (odpady czę-
ściowo zastępują tu typowe 
paliwo, takie jak koks czy 
węgiel), a także zakłady ter-
micznego przekształcania 
odpadów popularnie zwane 
spalarniami.

autor:  
Fundacja PlasticsEurope 

Polska
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Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale  
najlepsza w województwie podkarpackim  

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Boguchwale zajęła 
pierwsze miejsce w woje-
wództwie podkarpackim w ju-

bileuszowej X edycji organizo-
wanego przez Instytut Książki 
i "Rzeczpospolitą" rankingu 
najlepiej prowadzonych bi-
bliotek. 

W skali kraju „Rezyden-
cja Literacka” z Boguchwały 
uplasowała się na 20. miejscu. 
W rankingu oceniano między 
innymi powierzchnię biblio-
teki i filii w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców oraz śred-
nie zatrudnienie w placówce. 
Uwzględniono też liczbę go-
dzin otwarcia biblioteki, wiel-
kość księgozbioru w przeli-
czeniu na 1000 mieszkańców, 
wielkość księgozbioru nabyte-

go w ciągu dziesięciu lat, jako 
procent całego zbioru i zaku-
pione nowe książki. Komisja 
przyznawała punkty m.in. za 
dostępne dla czytelników tytu-
ły prasowe, dostęp do nowych 
mediów oraz udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych. 
Punkty można było uzyskać 
za działające przy bibliotece 
kółka czytelnicze, artystycz-
ne czy literackie. W ankiecie 
pytano także o: alternatywne 
form wypożyczania książek, 
udostępniania przez bibliote-
ki ebooków, udział biblioteki 
w wydarzeniach ogólnopol-
skich promujących czytelnic-

two, oraz o nagrody wyróżnie-
nia branżowe, jakie otrzymała 
biblioteka. Opracowując ran-
king, oprócz uzyskanych od-
powiedzi na ankietę wyko-
rzystano dane z Głównego 
Urzędu Statystycznego o licz-
bie czytelników w bibliotece 
na 1000 mieszkańców oraz 
liczbie wypożyczonych ksią-
żek przez jednego czytelnika.

Składamy gratulacje dla 
Dyrektora Gminnej Bibliote-
ki Publicznej Anny Wolskiej 
oraz wszystkich pracowników. 
Życzymy dalszych sukcesów. 

UM

Nowe komputery dla instytucji kultury
Instytucje Kultury z te- 

renu Gminy Boguchwała 
otrzymały nowe kompute-
ry w ramach projektu „Cy-
frowe GOKi w podregionie 
rzeszowskim”. Jest on reali-
zowany w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020, III Oś 
„Cyfrowe kompetencje spo-
łeczeństwa”, Działanie 3.2 
Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej. 
Do Miejskiego Centrum 
Kultury, Gminnej Biblioteki 

Publicznej oraz Lokalnych 
Ośrodków Kultury „Razem” 
i „Wspólnota” trafiło łącznie 
22 laptopy. 

Celem projektu jest 
zwiększenie stopnia oraz 
poprawa umiejętności 
korzystania z Internetu, 
w tym z e-usług publicznych 
u 48 pracowników zatrud-
nionych w 40 gminnych sa-
morządowych jednostkach 
kultury (GOK) oraz u 384 
dzieci i młodzieży w wieku 
10-18 lat. 

źródło:  
www.projekty.vccsystem.eu

foto: GBP, LOK „Wspólnota”, 
LOK „Razem” 
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Świąteczne tradycje i zwyczaje

Zgodnie z tradycją przy-
gotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia zaczynały się od 
pierwszych dni Adwentu. 
Wieczorami kobiety i dziew-
częta robiły dekoracje do 
izby ( wycinanki, kwiaty, 
pająki, ozdoby choinkowe), 
a chłopcy kompletowali gru-
py, stroje, rekwizyty, ćwiczyli 
śpiew i sztuki kolędnicze, 
by od Św. Szczepana ruszyć 
po kolędzie. Co najmniej 
tydzień przed Bożym Naro-
dzeniem bielono izby, myto 
sprzęty, prano i maglowa-
no pościel, obrusy, ręczniki, 
ozdobne serwety, wypieka-
no chleb i placki świąteczne 
(pierniki i pierniczki, strucle 
z makiem i inne przekładań-
ce), a na koniec prześcielano 
łóżka, wyrka, myto wszystkie 
sprzęty, no i  urządzano ogól-
ne kompanie, mycie wszyst-
kich domowników, często 
dopiero w południe dnia Wi-
gilii, gdy już  zakończono go-
spodarskie roboty. Po myciu 
ubierano świeżo upraną, wy-
czyszczoną odzież, by godnie 
spożywać „dary Boskie na 
Pośniku”.

Wigilia Bożego Narodze-
nia (24 XII zw. „Wilijo”) była 
ostatnim dniem Adwentu. 
W tym dniu obowiązywał 
post od mięsa i nabiału do 
XX wieku. Na uroczystą wie-
czerzę Wigilijną, gotowano 
potrawy postne, kraszone 
surowym olejem roślinnym, 
tłoczonym domowym spo-

sobem lub w olejarniach. Od 
obowiązujących potraw po-
stnych wywodzi się regional-
na nazwa.

Ludowe wierzenia i zwy-
czaje kultu pogańskiego, cza-
su „jesiennego przełomu 
światła, czasu nawiedzenia 
miejsc ziemskiego bytowa-
nia przez duchy przodków”, 
przyjęto  do tradycji religij-
nej. Wierzono, że duchy na-
szych przodków w tym okre-
sie uczestniczą w naszym 
świętowaniu i godnie przy-
jęte będą się opiekować  ro-
dziną i jej dobytkiem, dlate-
go gospodarz stawiał w izbie 
snop zboża zw. „Kolenda”, by 
duszyczkom zapewnić miej-
sce do siedzenia  w czasie 
„Pośniku”, gdy w izbie będzie 
ciasno. Wierzono, że garść 
(„łatka”) słomy z kolędy do-
łożona do śmiertelnej po-
ścieli zapewni człowiekowi  
lekki zgon, a duszy jego jasną 
drogę do Nieba. Powrósłem 
z „kolędy”, albo słomy spod 
stołu wigilijnego opasywano 
nierodzące drzewa owocowe, 
co miało przywrócić owo-
cowanie, a płodność kobie-
cie noszącej takie powrósło. 
Czas narodzenia Zbawiciela 
świata, to czas nadziei, po-
jednania: - Nieba z Ziemią, 
zwycięstwa dobra nad złem.  
Modlimy się za dusze zmar-
łych i do Św. Pańskich, to 
czas szczególny. 

W Wigilię należało uni-
kać złych czynów i myśli, 

wykonywać dobrze swoje 
obowiązki, nie wszczynać 
sporów, wybaczać, a dzie-
ci miały być  posłuszne, nie 
psocić, by nie zasłużyć na 
karę, bo - „Jak Wijlijo, tak 
cały rok”. Nie wolno było nic 
pożyczać (lepiej zamienić,), 
a długi do Wigilii spłacić. 
Spory, kłótnie, obrazy za-
kończyć, krzywdy darować, 
by w zgodzie spożyć wigilij-
ną wieczerzę. Było to trud-
ne, bo spory trwały nieraz 
latami i zgoda była często 
tylko na dni świąt. Kmiecie 
dbali o swoje racje („hu-
nor”), a wyciągnięcie ręki 
do zgody uważne było jak 
przyznanie racji („hunoru”) 
adwersarzowi i to byłaby 
„ujma na własnym hunorze”, 
dlatego  wysyłali syna, albo 
parobka do  pogniewanych 
z zaproszeniem na „Pośnik”. 
Było równoznaczne z wycia-
gnięciem ręki na zgodę. Jeśli 
zaproszenie nie zostało przy-
jęte, kmieć czuł się usprawie-
dliwiony, bo zgodnie z tra-
dycją chciał zgody, a winien 
braku pojednania był ten co 
nie przyjął zaproszenia. 

Wysłanie „na pojednanie” 
dziewczyny, lub kobiety było 
źle widziane, ze względu na 
związane z Wigilią wróżbę, 
która była odczytywana jak 
zapowiedź straty w nowym 
roku. 

Przykłady wróżby i zaklęcia  
wigilijnych na nadchodzący 
rok dotyczące: 
• przychówku inwentarza: 

"Kiej (jak) w Wilijo pirsy 
przydzie chłop, bedo sie 
darzyć małe, wieprzusie 
i bycusie" - będą dochody 
(pieniądze)
"Kiej by przysła pirso baba, 
bedo cielisia i świnki" – to 
nie wróży  w tym roku zy-
sku.                                                           

• pogody:
"Jak w Wilije mróz, sanie 
za piec włóz" – nie będzie 
sanny ( mało sniegu, roz-

topy),
"Jak Wilijo błoto, bedzie 
zima jak złoto" – stała san-
na (mrozy, dużo śniegu, 
mało zamieci).     

• plonów zbóż:
"Jak w Wilijo jasno, to 
w kumorze ciasno" - dobre 
plony.

 W czasie „Pośniku” zakli-
nano urodzaje tego z czego 
była potrawa ugotowana, 
czochrając głowy ( im star-
sza głowa, tym plon więk-
szy) z okrzykiem: „Ruć sie !.. 
Ruć!”.  A po zjedzeniu potra-
wy sprawdzano, czy opłatek 
na którym stało naczynie  
z potrawą przykleił się do 
dna. Jak się przykleił, wy-
krzykiwano radośnie: „Be-
dzie uroda!”  
 Pozostałe wierzenia i wróż-
by:   
• Panny i młode mężatki 

od Wigili do Trzech Króli 
sprawdzały, jak zakwita-
ją postawione w wodzie 
gałązki wiśni na  Św. Ka-
tarzynę. Rozkwitłe kwiaty 
potwierdzały, czy się speł-
ni ich najskrytsze życzenie

• Gospodyni winna zadbać, 
by przy „Pośniku”, aby 
nie brakło łyżki , bo ktoś 
uczestników za rok  nie 
będzie, a położona pod 
stołem słoma i żelazne 
narzędzie miało zapewnić 
jasną przyszłość i  trwałe 
(„żelazne”) zdrowie

• Przy „Pośniku” powinna 
byś parzysta liczba uczest-
ników, bo też kogoś za rok 
zabraknie

• Starano się zliczyć, czy  
wszyscy uczestnicy mają 
swoje cienie, bo  brak cie-
nia to zapowiedź śmierci

• Łamanie opłatkiem na-
leżało zaczynać o god-
nych szacunku osób (np. 
Dziadka, Babci, Ojca, 
Matki i.t.d.) jako oddanie 
im należnego honoru, ale 
i dla łatwiejszego zapa-
miętania przez cały rok  
osoby z którą jako pierw-
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szą łamano się opłatkiem. 
Wierzono, że gdy błądzi-
my, coś zapomnimy wy-
starczy przypomnieć sobie 
tą osobę, orientacja i pa-
mięć powróci

• Uczestnik „Pośniku” nie 
powinien odkładać łyżki, 
bo nie będzie miał apetytu 
(smak straci), a odłożenie 
łyżki tylną częścią czerpa-
ka do góry, to "obraza daru 
bożego" - zazna głodu

• Po „Pośniku” zawsze było 
wspólne kolędowanie, aż 
do wyjścia na pasterkę.  
W między czasie jedni 
szli na kolejne spotka-
nia, dziewczęta wybiegały 
przed dom wróżyć sobie 
licząc kołki w płocie (licz-

ba parzysta – małżeństwo, 
a nieparzysta dalej panień-
stwo) i  słuchały, z której 
strony pies zaszczeka,  z tej 
przyjdzie kawaler. Chłop-
cy zbierali się w grupy, od-
prawiali na polecenie go-
spodarza zaklinanie drzew 
owocowych by rodziły, 
planowali psoty wigilijne 
dla wybranych panien. 
Przed północą, kto tylko 
mógł, wychodził na „Pa-
sterkę”.  

• Gospodarze, którzy mie-
li córki dorosłe chowali 
i zamykali wozy, sanie 
i inne narzędzia, a nawet 
niektórzy po Pasterce nie 
kładli się spać i pilnowali, 
bo „psotniki  - śmieciorze” 

tej nocy wyścielali  ścieżki 
od chłopka do dziewczy-
ny, wieszali na drzewie, 
lub sadzali na dachu ku-
kły słomianą, a tam gdzie  
najbardziej pilnowali, tym 
bardziej psocili - zatka-
li okna słomą -„Nich się 
wyśpio”,  albo na studni 
postawili koryto do poje-
nia bydła od sąsiada, nie-
raz wóz rozebrali i części 
wynieśli na dach, czy za-
marznięty  staw. W dzień 
Bożego Narodzenie nie 
wolno było używać żad-
nych ostrych narzędzi, ani 
rozpalać ognia, to wszyst-
kie psoty chodzący po wsi 
oglądali i komentowali. 

   Autor: 
Stefania Buda                                  

KRONIKA
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Świąteczne niespodzianki  
Miejskiego Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultu-
ry w Boguchwale zorganizo-
wało kolejną niespodziankę 
dla mieszkańców. Była nią 
fotograficzna sesja świątecz-
na. Piękny wystrój świątecz-
ny i niezwykła aranżacja 
sprawiła, że było naprawdę 
wyjątkowo i magicznie. Se-

sja wśród uczestnikom wy-
woływała dużo uśmiechu 
i radości. Powstały pamiąt-
kowe zdjęcia, będące pre-
zentem pod choinkę dla naj-
bliższych. Sesja realizowana 
była przez profesjonalnego 
fotografa Agnieszkę Koterbę.

Wydano także pierw-
szą płytę  "Świątecznie...", 
która stanowi owoc pracy 
uczestników warsztatów 
wokalnych Miejskiego Cen-
trum Kultury w Boguchwa-
le w 2020 roku. Ta płyta to 
wiele pozytywnych emo-
cji, uśmiechu i cudownych 
dźwięków. To rekompen-
sata dla wszystkich za brak 

możliwości zorganizowania 
koncertu zimowego , który 
w zamyśle MCK miał być 
przedświąteczną tradycją.  
MCK zaprasza na swój pro-
fil www.facebook.com/mck-
boguchwala, aby posłuchać 
wspaniałych głosów uczest-
ników. 

MCK 

Siatkarki Lubczy z kompletem zwycięstw  
po pierwszej rundzie 

Siatkarki Lubczy Racła-
wówka zakończyły pierwszą 
rundę rozgrywek Podkar-
packiej 1. Ligi Kobiet na 
pierwszym miejscu. Zespół 
zwyciężył we wszystkich spo-
śród sześciu rozegranych po-
jedynków, zdobywając kom-
plet 18 punktów i nie tracąc 

nawet jednego seta. 
W rywalizacji bierze także 

udział dwa męskie zespoły 
Lubczy. Jeden z nich wystę-
puje w rozgrywkach Podkar-
packiej 1. Ligi Mężczyzn. Na 
półmetku rozgrywek zespół 
plasuje się w środku stawki, 
z niewielką stratą do lideru-

jących drużyn. Ekipa z Ra-
cławówki zwyciężyła sześć 
spośród dziewięciu rozegra-
nych pojedynków. 

W podkarpackiej 2. Lidze 
Mężczyzn rywalizuje druga 
drużyna Lubczy. Po pierw-
szej rundzie rywalizacji pod-
opieczni trenera Mateusza 

Hołobuta zajmują czwarte 
miejsce w tabeli. W pięciu 
pojedynkach zgromadzi-
li sześć punktów, odnosząc 
dwa zwycięstwa. 

źródło i foto:  
www.sstlubcza.com   
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